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Протокол
Днес, 31.01.2022 г., от 17:30 часа в зала „Галерия“ бе свикано и
проведено редовно заседание на Съвета към НСД, съвместно с членовете на
Експертната комисия, в смесена - присъствена и дистанционна форма, чрез
размяна на електронни съобщения между членовете на двата органа, онлайн
включване в дискусията и с присъствие на живо на представители на
студентските организации, изразили желание за това.
Заседанието бе отложено с един час поради липсата на кворум след
което продължи по установения дневен ред.
Дневния ред на заседанието:
1. Актуални административни въпроси – януари/февр. 2022 г.;
2. Актуални проекти и инициативи на НСД и студ. центрове;
3. Др. въпроси по предложение на студентските организации.

По първа точка „Административни въпроси“:
Г-н Христиан Даскалов откри заседанието като запозна членовете на
Съвета и Експертната комисия с бюджетните предизвикателства пред НСД,
свързани с повишаването на режийните разходи. Бяха информирани
студентските организации за индексацията в заплащането по охраната и
почистването на сградата поради покачването на минималната работна
заплата и рекордната инфлация през 2021 г.
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Бяха обсъдени и останалите аспекти от финансовото управление на
институцията, в т.ч. ограниченията в капиталовите разходи, които ще бъдат
реализирани през годината в сравнение с предходната.
Г-н Даскалов направи кратка ретроспекция и запозна присъстващите
с актуалното развитие по проекта за реставрация на сградата на НСД.
През първото полугодие на 2021 г. ръководството на НСД работи
активно с проектантите от „Новиза“ ЕООД по сключения през 2020 г. с
Кмета на С.О. договор за „Извършване на проучване и документиране,
екзекутивно архитектурно заснемане и възстановяване на техническите
чертежи на сградата, изготвяне на задание за проектиране, изработване
на инвестиционен проект във фаза работен проект и упражняване на
авторски надзор при изпълнение на СМ на сградата на Национален
студентски дом с идентификатор 68134.100.99.2, находяща се в УПИ VII,
квартал 486, местност „Центъра – Зона А“ по плана на гр. София, с
административен адрес гр. София, район „Средец“, пл. „Народно
събрание“ No 10“.
По договора през 2021 г. бе осъществено архитектурно заснемане и
бяха възстановени техническите чертежи на цялата сграда. За да се случи
всичко това директорът на НСД уреди институционално неуредени с
десетилетия проблеми, свързани с документите на сградата и имотите под
нея. През второто полугодие на 2021 г. проектната документация бе
утвърдена от Министерството на културата и НИНКН – Националният
институт за недвижимо културно наследство.
През 2022 г. следва да се продължи със следващата фаза по
изработване на подробно задание за проектиране, която фаза е в процес на
изпълнение към момента, и да се приключи с разработването на цялостен
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работен проект след одобрение от страна на НИНКН на заданието за
проектиране.
Г-жа И. Дограмаджиева изрази невъзможност да продължи задочното
си участие в заседанието поради тех. проблеми с нейната онлайн връзка.
Г-н В. Иванов информира присъстващите, че към 18-00 ч. ще трябва
да прекрати присъствието си в заседанието онлайн поради друг служебен
ангажимент, който започва.
По втора точка „Актуални проекти и инициативи“:
Г-н Даскалов представи някои от акцентите в програмата за годината,
която предстои да бъде завършена, обсъдена и представена в МОН през м.
март. Сред по-значимите проекти на Камерна сцена е и съвместната
инициатива с Българската музикална асоциация за изява на млади таланти
(проект „С.П.Р.И.Н.Т“ – Сцена за Подготовка, Развитие и Изява на Нови
Таланти).
Г-н Р. Петков изрази нуждата от това да има символични такси и за
партньорски събития от годишния календар на НСД като това, съвместно с
БМА, за да се покриват като минимум режийните разходи по тях.
Г-н Даскалов изрази съгласие с нуждата през 2022 г. събитията в
годишната програма да бъдат ограничени в количествено отношение поради
повишените режийни разходи за сметка на по-голям фокус върху найкачествените проекти, за да може да се постигнат по-големи резултати с помалко разходи.
Г-жа Дарена Попова информира присъстващите, че ще трябва да
проведе своята регулярна репетиция с ФВФ „Дилмана“ и няма да успее да
остане до края на заседанието.
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По точка „Други въпроси“ от дневния ред:
Други въпроси, отвъд вече обсъдените, не бяха повдигнати.
Г-н Даскалов покани присъстващите да се съберат за следващо
редовно заседание едва към края на м. март поради поредната Covid-вълна,
разразила се в края на м. януари и многото заболели, в т.ч. сред служителите
на НСД.
След представянето на проекта и с изчерпване на дневния ред,
заседанието бе закрито.
Заседанието бе протоколирано от г-н Даскалов поради невъзможност
на титулярния протоколчик г-жа Р. Пенева да присъства по здравословни
причини.

Протоколчик: ………………………..
(Христиан Даскалов)

